Verslag van de vergadering Stadsraad op 14 januari 2020 in verenigingsgebouw Sint Pieter.
Besloten deel
Opening
: 19.30 uur
Aanwezig
: Jan, Rika, John, Robert,
Afwezig
: Jacco (herstellend van knieoperatie)
-

-

Gesproken over contact met ABN Zakelijk, wij zouden goedkoper kunnen
bankieren, Ria bespreek dit met haar dochter en neemt contact op met ABN om
het een en ander uit te zoeken
Dropbox links zijn verstuurd maar nog niet geactiveerd, John stuurt Jan nogmaals
een link
Dirk Appel – mogelijk nieuw lid – is uitgenodigd
Jan is niet aanwezig bij de volgende vergadering op 4 februari. Bekeken wordt of
de vergadering überhaupt moet doorgaan. Er speelt van alles op de achtergrond
maar actuele dan wel dringende zaken die besproken moeten worden zijn er op
dit moment niet. Nader beticht volgt.

Openbare deel
Opening
: 20.00 uur
Aanwezig
: Jan, Rika, John, Robert,
Gasten
: George van Keulen, Roel Braaksma, Dirk Appel
Afwezig m.k.a. : Geert Mos, Mark Raat, Claudia Selders
1.

Opening
Aanwezigen werden door voorzitter Jan welkom geheten.

2.

notulen vergadering 2 december 2019
geen vragen/opmerkingen.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
a)
uitnodiging vergadering dorpsraad Abberkerk – ter kennisgeving
b)
mail van T. Berlijn over negeren vrachtauto verbod Plan West
c)
Jan en Hans hebben de uitreiking van de dorpsvisies Wervershoof en Wognum
bijgewoond

4.

Actualiteiten
a)
centrumvisie Medemblik
Binnen de centrumgroep is gesproken over de rol en positie van de Stadsraad.
Voorgesteld werd een even zware rol als de andere deelnemers. Besloten wordt dit
niet na te streven. Eerder is al aangegeven dat de stadraad een objectieve en
adviserende rol voor zich zelf ziet. Dit wordt door Jan in de volgende vergadering van
de centrumgroep weer bevestigd.
b)
Bouwlocaties : DEK – enige vertraging door PFAS
: Weeshuisgronden – de ontsluiting van de nieuwe wijk is nog
een punt van aandacht dat besproken wordt

c)

d)

c)

Parkeren Centrum
Onderkend wordt dat er vele stappen ondernomen moeten worden tot het
realiseren van het buitendijks parkeren en dat daar tijd voor nodig is. Anderzijds
wordt hier al weer een paar jaar over gesproken en zal dit jaar nog niets gerealiseerd
zijn. Het duurt wel erg lang voor een probleem dat zo urgent is en waar zoveel van af
hangt.
Verkeer – binnenstad
Snelheid van het verkeer in de binnenstad, het parkeren, de verminderde
doorstroming van verkeer in de Nieuwstraat door vrachtauto’s, vrachtverkeer dat de
vrachtauto verboden negeert zijn onderwerpen die steeds vaker naar voren komen.
Het is wenselijk hierover een gesprek aan te gaan met de betrokken wethouder en
ambtenaren. Wat is de stand van zaken, wat wordt de komende jaren verwacht en
zijn het aanwijzen van bepaalde straten als winkel/woon erf gebied een oplossing.
Jan neemt contact op.
Toeristisch Marketing
Een discussie over ontwikkelingen van de toeristische markt van de stad Medemblik
is aanleiding om te besluit Maaike Steltenpool, toeristisch coördinator, uit te nodigen
op een vergadering van de stadsraad. Geacht wordt aan de vergadering van maart.
Jan neemt contact op.

5.

Rondvraag:
Rika er is zorg over de mogelijkheid muziekonderwijs te volgen. Door het wegvallen van
subsidies zal Muziekschool West-Friesland waarschijnlijk niet kunnen blijven bestaan.
Dit is een realiteit. Verwacht wordt dat als het Muziekschool wegvalt er toch wel
weer een particulier initiatief zal ontstaan. Vroeger was het niet ongewoon dat
kinderen muziekles kregen via de plaatselijke muziekkorps of fanfare. Kennelijk is dit
in Twisk nu nog het geval.
John Er is nog geen reactie geweest op het WOB verzoek informatie bestemming sanitair
accommodatie Oosterhaven. John neemt contact op met de gemeente en vraagt
naar de stand van zaken.

6.

Sluiting
Vergadering werd te 21.15 uur gesloten.
Volgende vergadering dinsdag 4 februari

19.30 – 20.00 uur
20.00

vergaderdata 2020: 3 maart, 7 april, 12 mei, 9 juni
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